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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Aggarwal, Priyanka (2013)  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme good 

covernance governance yang diukur dengan etika bisnis, kepatuhan, corporate 

governance, stakeholder engagement, kepemilikan stakeholder, dan penciptaan 

nilai terhadap kinerja keuangan pada perusahaan industri di India. Penelitian 

ini menggunakkan variabel independen good corporate governance yang 

dijabarkan dengan etika bisnis, kepatuhan, corporate governance, stakeholder 

engagement, kepemilikan stakeholder, dan penciptaan nilai. Variabel 

dependennya adalah kinerja perusahaan yang diukur oleh ROA, ROE, ROCE, 

dan PBT. Persamaan penelitian Aggarwal, Priyanka (2013) dengan penelitian 

sekarang adalah sama-sama meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja 

keuangan. Perbedaan penelitian Aggarwal, Priyanka (2013) dengan penelitian 

sekarang adalah menggunakan sampel perusahaan industri di india, selain itu 

menggunakan sampel dan penelitian yang berbeda. 

2. Tornyeva, Kingsley & Theophilus Wereko (2012)  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme good 

covernance governance terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di 
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Ghana. Penelitian ini menggunakkan variabel independen good corporate 

governance, variabel dependen adalah kinerja perusahaan asuransi yang diukur 

oleh ROA, ROE, dan ROCE. Persamaan penelitian Tornyeva, Kingsley & 

Theophilus Wereko (2012) dengan penelitian sekarang adalah sama-sama 

meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan. Perbedaan penelitian 

Tornyeva, Kingsley & Theophilus Wereko (2012) dengan penelitian sekarang 

adalah menggunakan sampel perusahaan asuransi, selain itu menggunakan 

sampel dan penelitian yang berbeda. 

3. Like Monisa Wati (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh praktek good 

corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini menggunakkan variabel independen good corporate 

governance, variabel dependen adalah kinerja keuangan perusahaan perbankan. 

Sampel ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari 

2008-2010. Persamaan penelitian Like Monisa Wati (2012) dengan penelitian 

sekarang adalah menggunakkan variabel independen good corporate 

governance, variabel dependen adalah kinerja keuangan perusahaan perbankan 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan 

menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dari 2011-

2013, sedangkan penelitian terdahulu adalah menggunakan sampel perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI 2008-2010. 
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4. Desna Arani (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penerapan prinsip 

good corporate governance terhadap kinerja keuangan PT. Bank Syariah 

Mandiri, variabel independen penerapan prinsip good corporate governance 

dan variabel dependen adalah kinerja keuangan sampel yang digunakan PT. 

Bank Syariah Mandiri. Persamaan penelitian Desna Arani (2012) dengan 

penelitian sekarang adalah menggunakan good corporate governance sebagai 

variabel independen, kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Sampel 

yang digunakan perusahaan perbankan. Perbedaan dengan penelitian sekarang 

adalah sampel PT. Bank Syariah Mandiri. 

5.  David Tjondro dan Romanus Wilopo (2011) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate 

governance (GCG) terhadap profitabilitas dan kinerja saham perusahaan 

perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa. Good Corporate Governanceber pengaruh posit 

terhadap profitabilitas dan kinerja saham perusahaan Perbankan Yang Tercatat 

DI Bursa Efek Indonesia. Persamaan penelitian David Tjondro dan Romanus 

Wilopo (2011) dengan penelitian sekarang adalah menggunakan good corporate 

governance sebagai variabel independen, sampel yang digunakkan Perusahaan 

Perbankan Yang Tercatat DI Bursa Efek Indonesia dengan metode yang sama. 

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah juga menggunakan variabel 
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independen lain serta objek penelitian ini menggunakan perusahaan Perbankan 

Yang Tercatat DI Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2013. 

6. Totok Dewayanto (2010)  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme good 

covernance governance terhadap kinerja perbankan nasional. Penelitian ini 

menggunakkan variabel independen good corporate governance, variabel 

dependen adalah kinerja perusahaan perbankan yang diukur oleh ROA. 

Sedangkan ukuran bank yang diproksikan dengan natural logaritmaasset 

merupakan variabel kontrol penelitian. Persamaan penelitian Totok Dewayanto 

(2010) adalah menggunakan sampel penelitian ini adalah menggunakan 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Perbedaan penelitian Totok 

Dewayanto (2010) dengan penelitian sekarang adalah menggunakan sampel 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2011-2013, sedangkan penelitian 

terdahulu adalah menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di 

BEI 2006-2008. 

2.2    Landasan Teori 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perusahaan memberi kesempatan kepada partisipan untuk berkontribusi 

dalam modal (principal), keahlian dan tenaga kerja (agent) dalam rangka 

memaksimumkan keuntungan dalam jangka panjang. Hubungan keagenan adalah 

suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (principal) melibatkan orang lain 

(agent) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan 

mendelegasikan sebagai kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Teori 
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agensi mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak atas kepentingan mereka 

sendiri sehingga seringkali terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara 

principal dan agen, dimana konflik tersebut timbul sebagai akibat kepentingan 

yang saling bertentangan (conflict of interest).  

Pertentangan kepentingan antara pihak agen dan principal dapat 

menimbulkan permasalahan agency theory yang dikenal sebagai Information 

asymmetryyaitu ketidakseimbangan informasi karena pihak agen berada pada 

posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan 

dibandingkan dengan principal. Dengan adanya konflik kepentingan dan 

Information asymmetryini sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Biaya 

keagenan (agency cost) terdiri dari biaya pengawasan (monitoring cost), biaya 

penjaminan (bonding cost) dan kerugian residual (residual cost). Biaya 

pengawasan (monitoring cost) adalah biaya untuk mengawasi perilaku manajer 

melalui pengetatan anggaran, kebijakan kompenasasi, penggunaan hutang, aturan-

aturan operasi, serta biaya audit untuk menggaudit laporan keuangan. Biaya 

penjaminan (bonding cost) adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan pemegang 

saham untuk menjamin bahwa manajer tidak akan melakukan tindakan yang 

merugikan pihak pemegang saham. Sedangkan kerugian residual (residual cost) 

merupakan penurunan kesejahteraan pemegang saham, karena ketidakselarasan 

keinginan agen dan principal, sehingga manajer melakukan tidakan yang 

menguntungkannya dan merugikan pemegang saham. 

 Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan 
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(pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban 

memberikan informasi kepada principal dengan melalui pengungkapan informasi 

akuntansi seperti annual report. Annual report dimaksudkan untuk digunakan 

oleh berbagi pihak termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang 

paling berkepentingan dengan annual report sebenarnya adalah para pengguna 

eksternal (diluar manajemen). Annual report tersebut penting bagi para pengguna 

eksternal terutama sekali kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar 

ketidakpastiannya. Para pengguna internal (para manajemen) memiliki kontak 

langsung dengan entitas atau perusahannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa 

signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungan terhadap informasi 

akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal. Hal ini dimanfaatkan pihak 

manajemen selaku agen akan mengandalkan pengetahuan yang dimilikinya untuk 

memenuhi kepentingan pribadinya. 

2.2.2 Good Corporate Governance 

1. Pengertian Good Corporate Governance 

Istilah “Corporate Governance” pertama diperkenalkan Cadbury 

Committee tahun 1992 dalam laporan yang dikenal Cadbury Report. Laporan 

ini sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik Corporate Governance di 

seluruh dunia (Sedarmayanti, 2007:53). Pengertian Good Corporate 

Governance dari Cadbury Committee adalah “A set of rules that define the 

relationship between shareholders, managers, creditors, the government, 

employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and 

responsibilities”. (Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para 



18 
 

 

pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak 

yang berkepentingan lainnya baik iternal maupun eksternal sehubungan dengan 

hak-hak dan tanggung jawab mereka). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Good 

Corporate Governance adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam 

arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan 

direksi serta manajemen demi tercapainya tujuan organisasi yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Manfaat Good Corporate Governance 

Menurut Daniri dalam Fitra Ramadhani (2013), manfaat penerapan 

corporate governance adalah: 

a. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan 

perusahaan berjalan efektif. 

b. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung 

pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak 

manajemen.  

c. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari 

pengelolaan perusahaan yang baik.  

d. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.  
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e. Menciptakan dukungan para stakeholders (para pemangku kepentingan) 

dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan 

dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. 

Manfaat dari penerapan good corporate governance antara suatu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya akan nampak berbeda. Hal ini 

dikarenakan setiap perusahaan memiliki faktor-faktor yang berbeda baik dari 

internal maupun eksternal perusahaan. 

3.  Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, GCG 

memiliki prinsip sebagai berikut: (Solihin Ismail, 2008:125) 

a. Transparansi (transparency) 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan 

dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil 

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk 

pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

b. Akuntabilitas (accountability) 

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan 

dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 
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Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja 

yang berkesinambungan. 

c. Responsibilitas (responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 

mendapat pengakuan sebagai good corporate governance. 

d. Independensi (independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

e. Kewajaran dan Kesetaraan (fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

Dalam prakteknya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik 

(GCG) ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan 

harus membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan 

dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu 

memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan. 
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4. Mekanisme Good Corporate Governance 

Mekanisme good corporate governance merupakan suatu aturan main, 

prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan 

dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. 

Mekanisme good corporate governance diarahkan untuk menjamin dan 

mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi. Ada 

beberapa mekanisme good corporate governance yang sering digunakan dalam 

penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, di antaranya adalah ukuran dewan direksi, ukuran dewan 

komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran 

kantor akuntan publik, ukuran perusahaan. 

2.2.3      Laporan Keuangan 

1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menurut PSAK 2012 merupakan bagian dari proses 

pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau 

laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga 

termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan 

tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta 

pengungkapan pengaruh perubahan harga. 
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2. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 2012 adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk 

tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun 

demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang 

mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena 

secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, 

dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. Laporan 

keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan 

atau pertanggungjawaban  manajemen berbuat demikian agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, 

keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan 

atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

3. Sifat Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk 

memberikan gambaran atau laporan kemajuan (progress report) secara periodik 

yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan 

bersifat historis serta menyeluruh. Sebagai suatu progress report laporan 
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keuangan terdiri atas data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi. 

Sifat laporan keuangan menurut S. Munawir (2007:6) terdiri dari : 

a. Fakta yang telah dicatat (record fact) 

Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan 

akuntansi seperti jumlah yang tersedia dalam perusahaan maupun yang 

disimpan dalam bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, 

liabilitas maupun aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. 

b. Prinsip-prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi (accounting convention 

and postulate) 

Berarti data yang dicatat itu didasarkan pada prosedur maupun anggapan-

anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim 

(general accepted accounting principles), hal ini dilakukan dengan tujuan 

memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman. 

c. Pendapatan pribadi (personal judgement) 

Dimaksudkan bahwa walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh 

konvensi-konvensi dasar yang telah ditetapkan dan menjadi standar praktik 

pembukuan, namun tergantung daripada akuntan manajemen perusahaan 

yang bersangkutan. 

2.2.4 Kinerja Keuangan  

1. Pengertian Kinerja Keuangan 

Salah satu cara investor dan kreditor melihat kondisi suatu perusahaan 

adalah dengan melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan 

menurut Ircham Fahmi (2013:239) adalah hasil suatu analisis yang dilakukan 
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untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar, seperti dengan membuat laporan 

keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) atau General Acepted Accounting Principle (GAAP), dan 

lainnya. 

Tinggi rendahnya kinerja suatu perusahaan merupakan dasar 

pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan tujuan investasi oleh para 

invertor pada umumnya. Apabila kinerja suatu perusahaan baik dapat dikatakan 

perusahaan tersebut telah menjalankan usahanya secara efektif dan efisien. 

Penilaian kinerja keuangan perusahaan diukur melalui pengevaluasian laporan 

keuangan perusahaan, khususnya analisis laporan keuangan. 

Kinerja keuangan perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan 

manajemen yang diambil dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, sehingga 

untuk mengukur kinerja keuangan perlu dilaksanakannya analisa laporan 

keuangan, karena dalam laporan keuangan segala hasil kebijakan manajemen 

terangkai dan terdokumentasi secara memadai dalam bentuk informasi 

keuangan. Oleh karena itu, agar laporan keuangan mampu memberikan 

informasi sebagaimana yang diinginkan oleh perusahaan, perlu dilakukan 

analisa dan interpretasi atas data-data yang terangkum dalam laporan keuangan 

tersebut sebagai langkah awal untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. 

2. Penilaian Kinerja Keuangan 

Penilaian kinerja adalah pencapaian dari tujuan suatu kegiatan tertentu 

untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur berdasarkan suatu standar. 

Penilaian kinerja keuangan setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung pada 
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ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Menurut Ircham Fahmi (2013:240) 

tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara 

umum ada 5 yaitu: 

a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan 

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang 

sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku 

umu di dunia akuntansi sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan 

tersebut dapat dipertanggung-jawabkan. 

b. Melakukan perhitungan 

Penerapan metode perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan 

permasalahan yang sedang terjadi sehingga hasil dari perhitungan tersebut 

akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang 

diinginkan. 

c. Melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh  

Dari hasil perhitungan yang udah diperoleh kemudian dilakukan 

perbandingan dengan hasil perhitungan dengan bebrbagai perusahaan 

lainnya. Metode yang yang paling umum digunakan untuk melakukan 

perbandingan ada dua yaitu: 

1). Time series analysis yaitu membandingkan antar waktu atau antar 

periode. 

2). Cross sectional approach yaitu melakukan perbandingan terhadap 

hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan 
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dengan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang 

dilakukan secara bersamaan. 

d. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan 

yang ditemukan 

Pada tahap ini analisis kinerja keuangan perusahaan dilakukan 

dengan melakukan penafsiran untuk melihat permasalahan dan kendala-

kendala yang dialami perusahaan. 

e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai 

permasalahan yang ditemukan  

Setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka 

dicarikan solusi untuk memberi suatu input atau masukan agar apa yang 

menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan. 

2.2.5 Return on Assets (ROA) 

Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on 

Asset. Return on Asset menurut Mamduh Hanafi dan Abdul Halim (2012:81) 

adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi 

manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen. Return On Asset dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus:  

ROA = 
Laba Bersih 

Total aktiva  
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2.3      Hubungan Antar Variabel 

2.3.1   Hubungan Ukuran Dewan Direksi dengan Kinerja Keuangan  

Komposisi dewan direksi sering digunakan untuk mengidentifikasi 

keberadaan kolusi dan dominasi direksi. Jumlah dewan direksi yang besar kurang 

efektif dalam memonitor manajemen. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan 

menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka 

pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu proporsi dewan direksi berperan 

dalam kinerja perusahaan dan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya 

permasalahan agensi dalam perusahaan. Semakin besar kebutuhan akan hubungan 

eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang 

besar akan semakin tinggi. 

Direksi sangat berpengaruh di perusahaan karena dewan direksi adalah 

eksekutor dalam perusahaan. Peningkatan ukuran dari dewan direksi akan 

memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak 

luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Faisal dalam 

Dewayanto, 2010).  

Hasil penelitian Tornyeva, Kingsley & Theophilus Wereko (2012), 

Aggarwal, Priyanka (2013), Like Monisa Wati (2012), David Tjondro dan 

Romanus Wilopo (2011), dan Desna Arani (2012) menunjukkan bahwa dewan 

direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
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2.3.2 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Kinerja Keuangan  

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi 

monitoring dari implikasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan 

meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan 

pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam 

mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan 

bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian 

dari tujuan perusahaan. 

Ukuran dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan 

kinerja keuangan perusahaan. Jumlah dewan yang semakin besar maka 

mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Sehingga 

semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin baik pula kinerja keuangan 

perusahan. 

Hasil penelitian Tornyeva, Kingsley & Theophilus Wereko (2012), 

Aggarwal, Priyanka (2013), Totok Dewayanto (2010), Like Monisa Wati (2012), 

David Tjondro dan Romanus Wilopo (2011), dan Desna Arani (2012) 

menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

2.3.3 Hubungan Komisaris Independen dengan Kinerja Keuangan  

Semakin meningkatnya tekanan dari lingkungan perusahaan maka 

kebutuhan dari luar juga semakin meningkat. Selain itu, apabila ada resistensi dari 

CEO untuk menerapkan strategi yang agresif untuk mengatasi kinerja keuangan 

perusahaan yang terus menurun, maka adanya direksi dari luar akan mendorong 

pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan. Komisaris independen juga 
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dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para 

manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat 

kepada manajemen. Komisaris independen merupakan bertugas untuk 

melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate 

governance. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perwakilan 

dari outsider director (komisaris independen) berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan.  

Hasil penelitian Aggarwal, Priyanka (2013), Totok Dewayanto (2010), 

Like Monisa Wati (2012), David Tjondro dan Romanus Wilopo (2011), dan 

Desna Arani (2012) menunjukkan bahwa ukuran komisaris independen 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

2.3.4 Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Kinerja Keuangan  

Kepemilikan institusional adalah mekanisme corporate governance utama 

yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Keberadaan investor 

institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate governance yang kuat 

yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh 

investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat 

penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen 

dengan para pemegang saham.  

Tindakan pemantauan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak 

investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Persentase saham 

tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan 

laporan keuangan, yang mana dalam penyusunannya tidak menutup kemungkinan 
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terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Tindakan pengawasan 

perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih 

memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga perilaku 

opportunistic yang mementingkan diri sendiri akan berkurang. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja perbankan, yang berarti semakin besar tingkat kepemilikan investor 

institusional dalam suatu bank dapat meningkatkan kinerja keuangan pada bank 

tersebut. 

Hasil penelitian Tornyeva, Kingsley & Theophilus Wereko (2012), 

Aggarwal, Priyanka (2013), Like Monisa Wati (2012), David Tjondro dan 

Romanus Wilopo (2011), dan Desna Arani (2012) menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

2.3.5 Hubungan Ukuran Kantor Akuntan Publik dengan Kinerja Keuangan  

Auditor memainkan peran penting sebagai pengawas perusahaan untuk 

memastikan pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan. Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang 

mempunyai kualitas tinggi yang akan berguna untuk pengambilan keputusan para 

pemakai laporan keuangan. Auditor yang mempunyai ukuran KAP yang besar 

lebih cenderung akan mengeluarkan opini audit going concern apabila klien 

terdapat masalah mengenai going concern. Auditor skala besar memiliki insentif 

yang lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan pada 

auditor skala kecil. Auditor skala besar juga lebih cenderung untuk 

mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka lebih kuat menghadapi 
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risiko proses pengadilan. Argumen tersebut berarti bahwa auditor skala besar 

memiliki kemungkinan atau dorongan yang lebih untuk melaporkan 

masalah going concern kliennya apabila terbukti klien terdapat masalah untuk 

melangsungkan usahanya dibanding dengan auditor skala kecil. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran kantor akuntan publik 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Hasil penelitian Aggarwal, Priyanka (2013), Totok Dewayanto (2010), 

Like Monisa Wati (2012), David Tjondro dan Romanus Wilopo (2011), dan 

Desna Arani (2012) menunjukkan bahwa ukuran kantor akuntan publik 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

2.3.6 Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Kinerja Keuangan  

Ukuran perusahaan yang besar diharapkan dapat meningkatkan skala 

ekonomi dan mengurangi biaya pengumpulan dan pemrosesan informasi. 

Perusahaan besar yang mempunyai sumber daya yang besar pula akan melakukan 

pengungkapan lebih luas dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk 

keperluan internal. Selain itu, perusahaan besar dan mapan akan mudah untuk 

menuju ke pasar modal. Karena kemudahan untuk berhubungan dengan pasar 

modal maka berarti fleksibilitas lebih besar dan tingkat kepercayaan investor juga 

lebih besar karena mempunyai kinerja operasional yang lebih besar, Perusahaan 

besar mampu menarik minat investor yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan kecil, karena mempunyai fleksibilitas penempatan investasi yang lebih 

baik. Kemudahan perusahaan besar dalam mengakses pasar modal dan dalam 

memperoleh dana di pasar modal akan dapat menciptakan peluang pertumbuhan 
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sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki kinerja 

yang lebih baik.  

Hasil penelitian Aggarwal, Priyanka (2013), Totok Dewayanto (2010), 

Like Monisa Wati (2012), David Tjondro dan Romanus Wilopo (2011), dan 

Desna Arani (2012) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

2.4       Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka teoritis yang 

disusun sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Kepemilikan Institusional (X4) 
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Ukuran Perusahaan (X6) 
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2.5    Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan teori, dan rerangka pemikiran di 

atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1 =  Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

H2  =  Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

H3  =  Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

H4  = Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

H5  =  Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

H6  =  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

 


